
Tal como falado, pedimos à Tranquilidade que confirmasse a aceitação de condições de
transferência, para as pessoas que venham a aderir posteriormente à data de início da
Apólice, por transferência do Seguro de Saúde Grupo da TAP ou de outra Empresa de
aviação, e que ficasse garantido:

● Isenção de períodos de carência em todas as Coberturas do Plano anterior (excepto
Parto, que tem sempre período de carência);

● Retroacção de pré-existências;

● Para efeitos de idade limite de permanência, a Tranquilidade garante a idade que a
pessoa tinha quando aderiu na 1ª Apólice. Ou seja, se a pessoa entrou na Apólice
de Seguro de Saúde Grupo da TAP (ou de outra Empresa de aviação) antes dos 55
anos, fica garantido que não é aplicada a idade limite de permanência na nova
Apólice da Tranquilidade.

A Tranquilidade já respondeu que aceita estas 3 condições, desde que cumpridos os
seguintes requisitos:

● Apresentado o comprovativo do seguro anterior à Declaração de Transferência ou
Certificado de Seguro (√)

● Capitais mínimos estejam cumpridos (ou seja, para a opção Mais XXL, tem de ter
um capital mínimo de 15.000 € em Hospitalização, que é o capital em vigor na
Apólice TAP) (√)

● PS's tenham seguro de Saúde á pelo menos 1 ano (√)

● Não exista hiato temporal na transferência de Apólices (geralmente é aceite um
delay máximo de 30 dias para ser aceite “Transferência”).

Sendo certo que com esta confirmação muitas pessoas não irão aderir já na data de inicio
da Apólice, o mais importante é que os Associados tenham a certeza que estamos todos:
APTCA, Verlingue e Tranquilidade a fazer os possíveis para lhes apresentar as melhores
condições possíveis e a construir uma proposta / solução que vá de encontro aos seus
interesses, sendo certo que nem sempre se consegue tudo o que pretendemos.
No entanto, é necessário garantir o universo mínimo de 50 pessoas para poderem ter a
tabela de prémios mais competitiva (com os valores mais baixos), e para nos darem esta
aceitação indicamos que temos mais de 90 pessoas confirmadas.

Qualquer questão, estamos ao v/ dispor

Melhores cumprimentos.


